
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL BIUDŽETO RENGIMO FORMŲ PATVIRTINIMO

2020 m.                        d.  Nr. V-
Vilnius

Vadovaudamasis  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d.
įsakymu Nr. 1R-58 ,,Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
nuostatų patvirtinimo“, 17.7 papunkčiu, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31
d. įsakymo Nr. 1K-206 ,,Dėl biudžeto sudarymo ir  vykdymo formų“ (toliau – Finansų ministro
įsakymas) 1.1 papunkčiu bei  atsižvelgdamas į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo  ministerijos  valstybės  biudžeto  programos  sąmatų  rengimo,  tikslinimo,  vykdymo
ataskaitų teikimo ir asignavimų paskirstymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Kalėjimų
departamento  prie  Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos  direktoriaus  (toliau – Kalėjimų
departamentas)  2020  m.  balandžio  8  d.  įsakymu  Nr.  V-97  ,,Dėl  Kalėjimų  departamento  prie
Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  valstybės  biudžeto  programos  sąmatų  rengimo,
tikslinimo, vykdymo ataskaitų teikimo ir asignavimų paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11,
13 ir 17 punktus:

1. T v i r t  i  n u   pridedamas skaičiavimų formas biudžeto projektui (toliau – BP)
rengti:

1.1. Išlaidų prekėms ir paslaugoms (BP-1a);
1.2. Išlaidų darbo užmokesčiui (BP-2-DU);
1.3. Išlaidų pareigūnų socialinėms garantijoms (BP-5);
1.4. Išlaidų pareigūnų darbo užmokesčiui (BP-11-SVT);
1.5. Išlaidų karjeros valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui (BP-11-KVT);
1.6. Išlaidų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčiui (BP-12);
2. Į p a r e i g o j u   Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų vadovus užtikrinti šio

įsakymo 1 punkte nurodytų formų rengimą pagal Aprašo II skyriaus nuostatas ir teikimą Kalėjimų
departamentui  kartu  su  n  –  (n+2)  metų  programos  sąmatos  forma  (BP-1),  patvirtinta  Finansų
ministro įsakymu;

3. P a v e d u   Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu
supažindinti  Kalėjimų  departamentui  pavaldžių  įstaigų  vadovus,  Kalėjimų  departamento
direktoriaus pavaduotojus ir šį įsakymą paskelbti Kalėjimų departamento interneto svetainėje.

Direktorius    Virginijus Kulikauskas
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(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

IŠLAIDOS PREKĖMS IR PASLAUGOMS 

(data ir numeris)

(sudarymo vieta)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas

Ministerija Departamentas Biudžetinė

(Kodas)  įstaiga

Programa:
(Kodas)

Finansavimo šaltinis:

(Kodas)

Kodas Išlaidų pavadinimas

2.2.1.1.1.01 Mitybos išlaidos

Kontingentas

Maitinimo dienų skaičius

Vienos dienos išlaidų norma, Eur

Bendra suma

2.2.1.1.1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos

Kontingentas

Medikamentų naudojimo dienų skaičius

Vienos dienos išlaidų norma, Eur

Medicininių prekių įsigijimo išlaidos

Medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos

Bendra suma

2.2.1.1.1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos

Telefonų skaičius

Iš viso išlaidų

Kitos ryšių išlaidos

Bendra suma

2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos

Nuomos išlaidos

Remonto išlaidos

Transporto draudimo išlaidos

Parkavimo ir apsaugos išlaidos

Degalų ir tepalų įsigijimas

Metinis poreikis (kg)

Vidutinė vieneto kaina, Eur

Forma BP-1a patvirtinta Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m.        
                 d. įsakymu Nr.  

20__ m. 
patvirtintas 

planas*

20__ m. 
asignavimų 
projektas*
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Kodas Išlaidų pavadinimas
20__ m. 

patvirtintas 
planas*

20__ m. 
asignavimų 
projektas*

Bendra suma

2.2.1.1.1.07 Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos

Žmonių skaičius

iš jų pareigūnų

Vidutinė vieno komplekto kaina, Eur

iš jų pareigūnų

Iš viso išlaidų

iš jų pareigūnų

Patalynės išlaidos:

Vietų skaičius bendrabučiuose, ligoninėse, globos ir kitose įstaigose

Vidutinė norma vienai vietai, Eur

Iš viso išlaidų

Patalynės skalbimas

Svoris (kg)

1 kg kaina, Eur

Iš viso išlaidų

Bendra suma

2.2.1.1.1.11 Komandiruočių išlaidos

2.2.1.1.1.14 Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos:

Nuomojamas plotas (m2)

Vieno m2 įkainis, Eur

Suma pagal sutartį

Veiklos nuoma

2.2.1.1.1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

Plotas (m2)

Išlaidos 1 m2, Eur

Pastatų ir statinių remonto išlaidos:

Remonto išlaidos

Bendra išlaidų suma:

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos

Darbuotojų, keliančių kvalifikaciją, skaičius

Išlaidos 1 darbuotojui, Eur

Bendra suma

2.2.1.1.1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos

2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos

1) Šildymas

Kuro poreikis, MWh

Vidutinė vieneto kaina, Eur

Bendra suma

Jei šiluma teikiama centralizuotai, nurodoma sutarties suma

2) Elektros energija

Elektros energijos poreikis (kW)

Vieneto kaina, Eur

Bendra suma

3) Vandentiekis ir kanalizacija

Vandens poreikis (m3)

Vieneto kaina, Eur

Bendra suma
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Kodas Išlaidų pavadinimas
20__ m. 

patvirtintas 
planas*

20__ m. 
asignavimų 
projektas*

4) Šiukšlių išvežimo išlaidos

2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

Informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos

Informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos

Bendra suma
2.2.1.1.1.22 Reprezentacinės išlaidos

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:
Strateginių ir neliečiamųjų atsargų saugojimas
Moksleivių ir studentų gamybinė praktika
Vaikų vasaros poilsio organizavimas
Mokslinio tyrimo darbai
Darbo grupių ir komisijų apmokėjimas
Nežinybinė apsauga (sutarties suma)
Premijos, skiriamos LRV ar savivaldybių tarybų sprendimais
Narystės mokesčiai tarptautinėms organizacijoms
Mokesčiai bankams už pavedimus ir kitas jų paslaugas
Paslaugos, susiję su šunimis

Deratizacijos ir dezinfekcijos paslaugos

Mokymo paslaugos
Administracinio pastato fizinė apsauga
Valymo paslaugos (teritorijos ir patalpų tvarkymas)
Nuteistųjų nepilnamečių ekskursijos organizavimas
Detaliųjų planų parengimas
Nepilnamečių justicijos programos lėšos skirtos renginių organizavimui
Nario mokestis Tarptautinei probacijos asociacijai
Išlaidos auditui
Priteistos teismo išlaidos
Vertimų paslaugos
Dujų balionų nuoma, pildymas
Dokumentų tvarkymas (licencijos, pažymos, bylų įrišimas ir apsauga)
Taršos mokestis
Turto draudimas
Komisiniai
Elektros prekės (šviestuvai, lemputės, jungikliai, rozetės)
Foto prekės, ryškalai
Kanceliarinės prekės (raštinės reikmenys, biuro popierius)
Švaros prekės (muilas, higieninės prekės, valikliai ir kt.)
Įvairūs blankai nuteistiesiems, žurnalai, spaudai, anspaudai
Mokymo priemonės
Santechnikos prekės
Prekės nuteistiems nepilnamečiams pagal nepilnamečių justicijos programą
Maistas ir prekės šunims
Valgyklos inventorius (virtuvės reikmenys)
Darbo saugos reikmenys (priešgaisrinės apsaugos prekės, gertuvės)

Iš viso prekėms ir paslaugoms

Sveikatos priežiūros civilinės atsakomybės už pacientams (nuteistiesiems) padarytą 
žalą draudimas
Prietaisų tikrinimas (šildymo sistemos hidrauliniai bandymai, varžų matavimas, 
gesintuvų patikra ir pildymas ir kt.)

Liftų, valgyklos įrangos, apsaugos ir priešgaisrinės sistemos, kompiuterinės technikos, 
orgtechnikos, medicinos įrangos priežiūra ir aptarnavimas, introskopo aptarnavimo 
paslaugos

Administracinio pastato patalpų ir jam priklausnčios teritorijos techninė priežiūra, 
videoapsauga, stebėjimo paslaugos

Baldai ir inventorius nuteistųjų patalpose, biuro baldai, buitiniai prietaisai ir kt. ūkinis 
inventorius
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Kodas Išlaidų pavadinimas
20__ m. 

patvirtintas 
planas*

20__ m. 
asignavimų 
projektas*

* išlaidų sumos nurodomos tūkstančiais eurų

_______________________
(įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą,    (parašas) (vardas ir pavardė

vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)   



1

(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

IŠLAIDOS PREKĖMS IR PASLAUGOMS 

(data ir numeris)

(sudarymo vieta)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas

Ministerija Departamentas Biudžetinė

(Kodas)  įstaiga

Programa:
(Kodas)

Finansavimo šaltinis:

(Kodas)

Kodas Išlaidų pavadinimas

2.2.1.1.1.01 Mitybos išlaidos

Kontingentas

Maitinimo dienų skaičius

Vienos dienos išlaidų norma, Eur

Bendra suma

2.2.1.1.1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos

Kontingentas

Medikamentų naudojimo dienų skaičius

Vienos dienos išlaidų norma, Eur

Medicininių prekių įsigijimo išlaidos

Medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos

Bendra suma

2.2.1.1.1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos

Telefonų skaičius

Iš viso išlaidų

Kitos ryšių išlaidos

Bendra suma

2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos

Nuomos išlaidos

Remonto išlaidos

Transporto draudimo išlaidos

Parkavimo ir apsaugos išlaidos

Degalų ir tepalų įsigijimas

Metinis poreikis (kg)

Vidutinė vieneto kaina, Eur

Forma BP-1a patvirtinta Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m.        
                 d. įsakymu Nr.  

20__ m. 
patvirtintas 

planas*

20__ m. 
asignavimų 
projektas*
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Kodas Išlaidų pavadinimas
20__ m. 

patvirtintas 
planas*

20__ m. 
asignavimų 
projektas*

Bendra suma

2.2.1.1.1.07 Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos

Žmonių skaičius

iš jų pareigūnų

Vidutinė vieno komplekto kaina, Eur

iš jų pareigūnų

Iš viso išlaidų

iš jų pareigūnų

Patalynės išlaidos:

Vietų skaičius bendrabučiuose, ligoninėse, globos ir kitose įstaigose

Vidutinė norma vienai vietai, Eur

Iš viso išlaidų

Patalynės skalbimas

Svoris (kg)

1 kg kaina, Eur

Iš viso išlaidų

Bendra suma

2.2.1.1.1.11 Komandiruočių išlaidos

2.2.1.1.1.14 Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos:

Nuomojamas plotas (m2)

Vieno m2 įkainis, Eur

Suma pagal sutartį

Veiklos nuoma

2.2.1.1.1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

Plotas (m2)

Išlaidos 1 m2, Eur

Pastatų ir statinių remonto išlaidos:

Remonto išlaidos

Bendra išlaidų suma:

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos

Darbuotojų, keliančių kvalifikaciją, skaičius

Išlaidos 1 darbuotojui, Eur

Bendra suma

2.2.1.1.1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos

2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos

1) Šildymas

Kuro poreikis, MWh

Vidutinė vieneto kaina, Eur

Bendra suma

Jei šiluma teikiama centralizuotai, nurodoma sutarties suma

2) Elektros energija

Elektros energijos poreikis (kW)

Vieneto kaina, Eur

Bendra suma

3) Vandentiekis ir kanalizacija

Vandens poreikis (m3)

Vieneto kaina, Eur

Bendra suma
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Kodas Išlaidų pavadinimas
20__ m. 

patvirtintas 
planas*

20__ m. 
asignavimų 
projektas*

4) Šiukšlių išvežimo išlaidos

2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

Informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos

Informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos

Bendra suma
2.2.1.1.1.22 Reprezentacinės išlaidos

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:
Strateginių ir neliečiamųjų atsargų saugojimas
Moksleivių ir studentų gamybinė praktika
Vaikų vasaros poilsio organizavimas
Mokslinio tyrimo darbai
Darbo grupių ir komisijų apmokėjimas
Nežinybinė apsauga (sutarties suma)
Premijos, skiriamos LRV ar savivaldybių tarybų sprendimais
Narystės mokesčiai tarptautinėms organizacijoms
Mokesčiai bankams už pavedimus ir kitas jų paslaugas
Paslaugos, susiję su šunimis

Deratizacijos ir dezinfekcijos paslaugos

Mokymo paslaugos
Administracinio pastato fizinė apsauga
Valymo paslaugos (teritorijos ir patalpų tvarkymas)
Nuteistųjų nepilnamečių ekskursijos organizavimas
Detaliųjų planų parengimas
Nepilnamečių justicijos programos lėšos skirtos renginių organizavimui
Nario mokestis Tarptautinei probacijos asociacijai
Išlaidos auditui
Priteistos teismo išlaidos
Vertimų paslaugos
Dujų balionų nuoma, pildymas
Dokumentų tvarkymas (licencijos, pažymos, bylų įrišimas ir apsauga)
Taršos mokestis
Turto draudimas
Komisiniai
Elektros prekės (šviestuvai, lemputės, jungikliai, rozetės)
Foto prekės, ryškalai
Kanceliarinės prekės (raštinės reikmenys, biuro popierius)
Švaros prekės (muilas, higieninės prekės, valikliai ir kt.)
Įvairūs blankai nuteistiesiems, žurnalai, spaudai, anspaudai
Mokymo priemonės
Santechnikos prekės
Prekės nuteistiems nepilnamečiams pagal nepilnamečių justicijos programą
Maistas ir prekės šunims
Valgyklos inventorius (virtuvės reikmenys)
Darbo saugos reikmenys (priešgaisrinės apsaugos prekės, gertuvės)

Iš viso prekėms ir paslaugoms

Sveikatos priežiūros civilinės atsakomybės už pacientams (nuteistiesiems) padarytą 
žalą draudimas
Prietaisų tikrinimas (šildymo sistemos hidrauliniai bandymai, varžų matavimas, 
gesintuvų patikra ir pildymas ir kt.)

Liftų, valgyklos įrangos, apsaugos ir priešgaisrinės sistemos, kompiuterinės technikos, 
orgtechnikos, medicinos įrangos priežiūra ir aptarnavimas, introskopo aptarnavimo 
paslaugos

Administracinio pastato patalpų ir jam priklausnčios teritorijos techninė priežiūra, 
videoapsauga, stebėjimo paslaugos

Baldai ir inventorius nuteistųjų patalpose, biuro baldai, buitiniai prietaisai ir kt. ūkinis 
inventorius
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Kodas Išlaidų pavadinimas
20__ m. 

patvirtintas 
planas*

20__ m. 
asignavimų 
projektas*

* išlaidų sumos nurodomos tūkstančiais eurų

_______________________
(įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą,    (parašas) (vardas ir pavardė

vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)   



5

(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

IŠLAIDOS DARBO UŽMOKESČIUI

(data ir numeris)

(sudarymo vieta)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas:

Ministerija Departamentas Biudžetinė įstaiga

(Kodas)

Programa:
(Kodas)

Finansavimo šaltinis:

(Kodas)

Pareigybės ir kiti duomenys

20__ m. patvirtintas planas, tūkst. Eur 20__ m. asignavimų projektas, tūkst. Eur

priemokoms iš viso priemokoms iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai

II. Teisėjai

III. Valstybės tarnautojai

iš jų statutiniai

IV. Kariai

iš jų:

profesinės karo tarnybos kariai

kariai savanoriai

parengtojo rezervo kariai

V. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

iš jų:

pedagogai (pedagoginės normos)

Forma BP-2-DU patvirtinta Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos direktoriaus 2020 m.                         d. įsakymu Nr.  

Pareigybių skaičius, 
vnt.

20__ m. 
patvirtinta

20__ m. 
projektas

pareiginėms 
algoms/ 

tarnybiniam 
atlyginimui

priedams 
už 

tarnybos 
stažą

kitiems 
priedams 

ar 
kintamajai 

daliai

už darbą 
poilsio ir 
švenčių 

dienomis, 
naktinį bei 

viršvalandi- 
nį darbą ir 
budėjimą

pareiginėms 
algoms/ 

tarnybiniam 
atlyginimui

priedams 
už 

tarnybos 
stažą

kitiems 
priedams ar 
kintamajai 

daliai

už darbą 
poilsio ir 
švenčių 

dienomis, 
naktinį bei 

viršvalandi- 
nį darbą ir 
budėjimą
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Pareigybės ir kiti duomenys

20__ m. patvirtintas planas, tūkst. Eur 20__ m. asignavimų projektas, tūkst. Eur

priemokoms iš viso priemokoms iš viso

Pareigybių skaičius, 
vnt.

20__ m. 
patvirtinta

20__ m. 
projektas

pareiginėms 
algoms/ 

tarnybiniam 
atlyginimui

priedams 
už 

tarnybos 
stažą

kitiems 
priedams 

ar 
kintamajai 

daliai

už darbą 
poilsio ir 
švenčių 

dienomis, 
naktinį bei 

viršvalandi- 
nį darbą ir 
budėjimą

pareiginėms 
algoms/ 

tarnybiniam 
atlyginimui

priedams 
už 

tarnybos 
stažą

kitiems 
priedams ar 
kintamajai 

daliai

už darbą 
poilsio ir 
švenčių 

dienomis, 
naktinį bei 

viršvalandi- 
nį darbą ir 
budėjimą

darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (darbininkai)

VII. Kiti

IX. Darbo užmokestis pinigais, iš viso (I + II+ III + IV + V + VI + VII)

VIII. Pareigybių skaičius, iš viso (I + II + III + IV + V + VI + VII)

X. Pajamos natūra

Institucijų (įstaigų) skaičius

(įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą, vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

VI. Mokslo ir studijų institucijų vadovai, jų pavaduotojai, akademinių padalinių 
vadovai, jų pavaduotojai, moksliniai sekretoriai, mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai ir 
dėstytojai

XI. Dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio 
(atlyginimo) dalies grąžinimas, tūkst. Eur

Iš viso (IX + X + XI) (8 skilties skaičius turi atitikti asignavimų valdytojui 
Biudžeto rodiklių įstatyme nustatytą darbo užmokesčio sumą)



(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

                   IŠLAIDOS PAREIGŪNŲ SOCIALINĖMS GARANTIJOMS

(data ir numeris)

(sudarymo vieta)

(Asignavimo valdytojo) įstaigos pavadinimas:

Ministerija Departamentas

Programa:

Finansavimo šaltinis:

Išmokų rūšys

1. Mitybos išlaidų kompensacijos

2. Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensacijos

3. Persikėlimo išlaidų kompensacijos

4. Transporto išlaidų kompensacijos ar kelionės išlaidų atlyginimas kariams

5. Pašalpos vaiko priežiūrai

6. Išmokos buitinėms išlaidoms privalomosios pradinės karo tarnybos kariams

7. Premijos privalomosios pradinės karo tarnybos kariams

12. Valstybinės pensijos, iš jų:

valstybinės pensijos už tarnybą

valstybinės invalidumo pensijos

valstybinės našlių ir našlaičių pensijos

13. Kitos pašalpos, išmokos

Iš viso išlaidų: (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 eilučių suma)

(įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą,    (parašas) (vardas ir pavardė)
vadovo ar jo įgalioto asmens  pareigų pavadinimas)   

Forma BP-5 patvirtinta Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m.        
                 d. įsakymu Nr.  

20__  m. patvirtintas 
planas

20__  m. asignavimų 
projektas

žmonių    
                

      
skaičius

iš viso išlaidų, 
tūkst. Eur

žmonių        
                  

skaičius

8. Dienpinigiai už atostogų laikotarpį privalomosios pradinės karo tarnybos 
kariams

9. Piniginės išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kariams, atlikusiems 
tarnybą
10. Kompensacijos už tarnybos užsienyje specifiką tarptautinėse operacijose ir 
misijose

11. Su darbu užsienyje susijusios kompensacijos ir išmokos atstovams užsienyje 
ir tarnaujantiems tarptautiniuose štabuose



                   IŠLAIDOS PAREIGŪNŲ SOCIALINĖMS GARANTIJOMS

Biudžetinė įstaiga

(Kodas)

(Kodas)

(Kodas)

(vardas ir pavardė)

Forma BP-5 patvirtinta Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m.        

20__  m. asignavimų 
projektas

iš viso išlaidų, 
tūkst. Eur



(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

IŠLAIDOS KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI

(data ir numeris)

(sudarymo vieta)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas:

Ministerija Departamentas Biudžetinė

(Kodas) įstaiga

Programa:

(Kodas)

Finansavimo šaltinis:

(Kodas)

Pareigybės

20__   m. patvirtintas planas 20__   m. asignavimų projektas

mėnesio lėšos, Eur mėnesio lėšos, Eur

iš viso iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Direktoriaus pavaduotojas

Vyriausiasis patarėjas

Skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas

Patarėjas

Vyriausiasis specialistas

Vyresnysis specialistas

Specialistas

IŠ VISO

Darbo užmokesčio fondas metams, tūkst. Eur

(įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą, vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Forma BP-11-KVT patvirtinta Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2020 m.                         d. įsakymu Nr.  

pareigybių 
skaičius, vnt.

pareigybių 
skaičius, vnt.pareiginė

ms algoms 

priedams už 
tarnybos 

stažą

kitiems 
priedams

priemo-
koms

už darbą 
poilsio ir 
švenčių 

dienomis, 
naktinį bei 

viršvalandinį 
darbą ir 

budėjimą

pareiginėms 
algoms 

priedams už 
tarnybos 

stažą

kitiems 
priedams

priemo-
koms

už darbą 
poilsio ir 
švenčių 

dienomis, 
naktinį bei 

viršvalandinį 
darbą ir 

budėjimą

Skyriaus, kuris yra kitame struktūriniame padalinyje vedėjas, poskyrio 
vedėjas, skyriaus, nesančio kitame struktūriniame padalinyje, vedėjo 
pavaduotojas



(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

                                                          IŠLAIDOS PAREIGŪNŲ DARBO UŽMOKESČIUI

(data ir numeris)

(sudarymo vieta)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas:

Ministerija Departamentas Biudžetinė

(Kodas) įstaiga

Programa:

(Kodas)

Finansavimo šaltinis:

(Kodas)

Pareigybės

20__   m. patvirtintas planas 20__   m. asignavimų projektas
mėnesio lėšos, Eur mėnesio lėšos, Eur

iš viso iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas

Vyresnysis specialistas

Specialistas

Jaunesnysis specialistas

IŠ VISO

Darbo užmokesčio fondas metams, tūkst. Eur

(įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą, vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Forma BP-11-SVT patvirtinta Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2020 m.                         d. įsakymu Nr.  

pareigybių 
skaičius, vnt.

pareigybių 
skaičius, 

vnt.

pareigi-  
nėms 

algoms 

priedams už 
tarnybos 

stažą

kitiems 
priedams

priemo-
koms

už darbą 
poilsio ir 
švenčių 

dienomis, 
naktinį bei 

viršvalandinį 
darbą ir 

budėjimą

pareigi-  
nėms 

algoms 

priedams 
už tarnybos 

stažą

kitiems 
priedams

priemo-
koms

už darbą 
poilsio ir 
švenčių 

dienomis, 
naktinį bei 

viršvalandinį 
darbą ir 

budėjimą

Skyriaus viršininkas (taikoma struktūriniam padaliniui, kuris nėra kitame 
struktūriniame padalinyje)

Skyriaus viršininkas (taikoma struktūriniam padaliniui, kuris yra kitame 
struktūriniame padalinyje)

Skyriaus viršininko pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, kuris nėra 
kitame struktūriniame padalinyje), poskyrio viršininkas

Skyriaus viršininko pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, kuris yra 
kitame struktūriniame padalinyje), vyriausiasis specialistas, poskyrio viršininko 
pavaduotojas
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(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

IŠLAIDOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO UŽMOKESČIUI

(data ir numeris)

(sudarymo vieta)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas:

Ministerija Departamentas Biudžetinė 
(Kodas) įstaiga

Programa:
(Kodas)

Finansavimo šaltinis:

(Kodas)

Pareigybės ir kiti duomenys

20__   m. patvirtintas planas 20__   m. asignavimų projektas

mėnesio lėšos, Eur mėnesio lėšos, Eur

priemokoms iš viso priemokoms iš viso

I. Įstaigų vadovai

II. Vadovų pavaduotojai

III. Struktūrinių padalinių vadovai

IV. Struktūrinių padalinių vadovų pavaduotojai

V. Specialistai

iš jų: pedagogai (pedagoginės normos)

VI. Kvalifikuoti darbuotojai

VII. Darbininkai

IX. Pajamos natūra

IŠ VISO (VIII+IX)

Darbo užmokesčio fondas metams, tūkst. Eur

(įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą, vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)     (parašas) (vardas ir pavardė)

Forma BP-12 patvirtinta Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2020 m.                         d. įsakymu Nr.  

pareigybių 
skaičius 

(vnt.)

pareigybių 
skaičius 
(vnt.)

tarnybiniam 
atlyginimui

priedams ar 
kintamajai 

daliai

už darbą 
poilsio ir 
švenčių 

dienomis, 
naktinį bei 

viršvalandinį 
darbą ir 

budėjimą

tarnybiniam 
atlyginimui

priedams ar 
kintamajai 

daliai

už darbą 
poilsio ir 
švenčių 

dienomis, 
naktinį bei 

viršvalandinį 
darbą ir 

budėjimą

VIII. Darbo užmokestis pinigais iš viso 
(I+II+III+IV+V+VI+VII)



(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

IŠLAIDOS KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI

(data ir numeris)

(sudarymo vieta)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas:

Ministerija Departamentas Biudžetinė

(Kodas) įstaiga

Programa:

(Kodas)

Finansavimo šaltinis:

(Kodas)

Pareigybės

20__   m. patvirtintas planas 20__   m. asignavimų projektas

mėnesio lėšos, Eur mėnesio lėšos, Eur

iš viso iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Direktoriaus pavaduotojas

Vyriausiasis patarėjas

Skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas

Patarėjas

Vyriausiasis specialistas

Vyresnysis specialistas

Specialistas

IŠ VISO

Darbo užmokesčio fondas metams, tūkst. Eur

(įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą, vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Forma BP-11-KVT patvirtinta Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos direktoriaus 2020 m.                         d. įsakymu Nr.  

pareigybių 
skaičius, 

vnt.

pareigybių 
skaičius, 

vnt.
pareiginėms 

algoms 

priedams už 
tarnybos 

stažą

priemo-
koms

už darbą 
poilsio ir 
švenčių 

dienomis, 
naktinį bei 

viršvalandinį 
darbą ir 

budėjimą

pareiginėms 
algoms 

priedams 
už tarnybos 

stažą

priemo-
koms

už darbą 
poilsio ir 
švenčių 

dienomis, 
naktinį bei 

viršvalandinį 
darbą ir 

budėjimą

Skyriaus, kuris yra kitame struktūriniame padalinyje vedėjas, poskyrio 
vedėjas, skyriaus, nesančio kitame struktūriniame padalinyje, vedėjo 
pavaduotojas



(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

                                                          IŠLAIDOS PAREIGŪNŲ DARBO UŽMOKESČIUI

(data ir numeris)

(sudarymo vieta)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas:

Ministerija Departamentas Biudžetinė

(Kodas) įstaiga

Programa:

(Kodas)

Finansavimo šaltinis:

(Kodas)

Pareigybės

20__   m. patvirtintas planas 20__   m. asignavimų projektas
mėnesio lėšos, Eur mėnesio lėšos, Eur

iš viso iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas

Vyresnysis specialistas

Specialistas

Jaunesnysis specialistas

IŠ VISO

Darbo užmokesčio fondas metams, tūkst. Eur

(įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą, vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Forma BP-11-SVT patvirtinta Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos direktoriaus 2020 m.                         d. įsakymu Nr.  

pareigybių 
skaičius, 

vnt.

pareigybių 
skaičius, 

vnt.

pareigi-  
nėms 

algoms 

priedams 
už 

tarnybos 
stažą

priedams 
už laipsnį

priemo-
koms

už darbą 
poilsio ir 
švenčių 

dienomis, 
naktinį bei 

viršvalandinį 
darbą ir 

budėjimą

pareigi-  
nėms 

algoms 

priedams 
už 

tarnybos 
stažą

priedams 
už laipsnį

priemo-
koms

už darbą 
poilsio ir 
švenčių 

dienomis, 
naktinį bei 

viršvalandinį 
darbą ir 

budėjimą

Skyriaus viršininkas (taikoma struktūriniam padaliniui, kuris nėra kitame 
struktūriniame padalinyje)

Skyriaus viršininkas (taikoma struktūriniam padaliniui, kuris yra kitame 
struktūriniame padalinyje)

Skyriaus viršininko pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, kuris nėra 
kitame struktūriniame padalinyje), poskyrio viršininkas

Skyriaus viršininko pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, kuris yra 
kitame struktūriniame padalinyje), vyriausiasis specialistas, poskyrio viršininko 
pavaduotojas



1

(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

IŠLAIDOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO UŽMOKESČIUI

(data ir numeris)

(sudarymo vieta)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas:

Ministerija Departamentas Biudžetinė 

(Kodas) įstaiga

Programa:
(Kodas)

Finansavimo šaltinis:

(Kodas)

Pareigybės ir kiti duomenys

20__   m. patvirtintas planas 20__   m. asignavimų projektas

mėnesio lėšos, Eur mėnesio lėšos, Eur

priemokoms iš viso priemokoms iš viso

I. Įstaigų vadovai

II. Vadovų pavaduotojai

III. Struktūrinių padalinių vadovai

IV. Struktūrinių padalinių vadovų pavaduotojai

V. Specialistai

iš jų: pedagogai (pedagoginės normos)

VI. Kvalifikuoti darbuotojai

VII. Darbininkai

IX. Pajamos natūra

IŠ VISO (VIII+IX)

Darbo užmokesčio fondas metams, tūkst. Eur

(įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą, vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)     (parašas) (vardas ir pavardė)

Forma BP-12 patvirtinta Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos direktoriaus 2020 m.                         d. įsakymu Nr.  

pareigybių 
skaičius 

(vnt.)

pareigybių 
skaičius 

(vnt.)
pareiginėms 

algoms
kintamajai 

daliai

už darbą 
poilsio ir 
švenčių 

dienomis, 
naktinį bei 

viršvalandinį 
darbą ir 

budėjimą

pareiginėms 
algoms

kintamajai 
daliai

už darbą 
poilsio ir 
švenčių 

dienomis, 
naktinį bei 

viršvalandinį 
darbą ir 

budėjimą

VIII. Darbo užmokestis pinigais iš viso 
(I+II+III+IV+V+VI+VII)



1

(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

IŠLAIDOS DARBO UŽMOKESČIUI

(data ir numeris)

(sudarymo vieta)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas:

Ministerija Departamentas Biudžetinė įstaiga

(Kodas)

Programa:
(Kodas)

Finansavimo šaltinis:

(Kodas)

Pareigybės ir kiti duomenys

20__ m. patvirtintas planas, tūkst. Eur 20__ m. asignavimų projektas, tūkst. Eur

priemokoms iš viso priemokoms iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Valstybės tarnautojai

iš jų statutiniai

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

iš jų:

pedagogai (pedagoginės normos)

darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (darbininkai)

Kiti

Darbo užmokestis pinigais, iš viso 

Pareigybių skaičius, iš viso

Pajamos natūra

Forma BP-2-DU patvirtinta Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos direktoriaus 2020 m.                         d. įsakymu Nr.  

Pareigybių skaičius, 
vnt.

20__ m. 
patvirtinta

20__ m. 
projektas

pareiginėms 
algoms

priedams 
už 

tarnybos 
stažą

priedams 
už laipsnį 

ar 
kintamajai 

daliai

už darbą 
poilsio ir 
švenčių 

dienomis, 
naktinį bei 

viršvalandi- 
nį darbą ir 
budėjimą

pareiginėms 
algoms

priedams 
už 

tarnybos 
stažą

priedams 
už laipsnį 

ar 
kintamajai 

daliai

už darbą 
poilsio ir 
švenčių 

dienomis, 
naktinį bei 

viršvalandi- 
nį darbą ir 
budėjimą



2

Pareigybės ir kiti duomenys

20__ m. patvirtintas planas, tūkst. Eur 20__ m. asignavimų projektas, tūkst. Eur

priemokoms iš viso priemokoms iš viso

Pareigybių skaičius, 
vnt.

20__ m. 
patvirtinta

20__ m. 
projektas

pareiginėms 
algoms

priedams 
už 

tarnybos 
stažą

priedams 
už laipsnį 

ar 
kintamajai 

daliai

už darbą 
poilsio ir 
švenčių 

dienomis, 
naktinį bei 

viršvalandi- 
nį darbą ir 
budėjimą

pareiginėms 
algoms

priedams 
už 

tarnybos 
stažą

priedams 
už laipsnį 

ar 
kintamajai 

daliai

už darbą 
poilsio ir 
švenčių 

dienomis, 
naktinį bei 

viršvalandi- 
nį darbą ir 
budėjimą

Institucijų (įstaigų) skaičius

(įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą, vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) 
dalies grąžinimas, tūkst. Eur

Iš viso (8 skilties skaičius turi atitikti asignavimų valdytojui Biudžeto rodiklių 
įstatyme nustatytą darbo užmokesčio sumą)
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